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Pambungad 

 
MGA ARAL NI KASAMANG MAO AT ANG MGA USAPING PANG-

ORGANISASYON 
 
 
 
Tatlong bagay, ani Ho Chi-Minh, ang laging dapat isaalang-alang sa pagti-
tipon ng solidong lakas para sa rebolusyunaryong tagumpay---organisasyon, 
organisasyon, organisasyon. 
 
Sa panahong humaharap tayo sa hamon na patindihin ang ating pagkilos para sa pagpa-
patalsik ng papet, pasista, pahirap at pekeng rehimeng Arroyo, hinihingi sa atin ang higit na 
pagpapalakas sa mga balangay ng ating mga pambansa-demokratikong organisasyong 
masa at pagpapakilos sa pinakamaraming masang kasapian. 
 
Mahalagang palagiang aralin ang kalagayan ng ating mga organisasyon upang epekti-
bong maharap ang iba’t ibang mga usapin sa pagpapakilos sa ating mga kasapian, ma-
husay na paggana ng mga komite sa balangay at epektibong na pamumuno at pangasiwa.  
 
Para pandayin ang ating praktika at kakayanang makapamuno, marapat nating aralin ang 
mga mahahalagang artikulo hingil sa pamumuno at organisasyon na isinulat ni Kasamang 
Mao Tse-Tung. Itinuro ni Mao sa mga rebolusyunaryong Tsino sa kanyang panahon at mag-
ing sa mga rebolusyunaryo sa buong mundo, ang halaga ng pagtataguyod sa prinsipyo na 
demokratikong sentralismo para matiyak ang isang solido, masigla at disiplinadong pag-
gana ng mga organisasyon. Diniinan ni Kasamang Mao ang halaga ng pagtitiwala sa masa 
at itinuro sa atin na dapat tayong magpunyagi sa pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa. 
“Mula sa masa, tungo sa masa” ang turo niya. 
 
Sa mga artikulong “Pamamaraan ng Pamumuno ng mga Komite ng Partido,” “Ilang mga 
Usapin Hinggil sa Istilo ng Paggawa,” at “Hinggil sa Pagpapalakas ng Sistemang Komite ng 
Partido” matiyagang tinalakay ni Kasamang Mao ang mga mahahalagang usapin sa or-
ganisasyon. Simple, presiso at direkta sa punto ang mga ibinahaging aral ni Mao sa mga 
artikulong ito, napayayaman pang paggamit ng mga panlarawan at paghahambing.  
 
Mga aral ni Mao at ang usapin sa mga balangay 
 
Nananatiling mahahalaga at signipikante ang mga gintong aral ni Mao sa mga artikulong 
ito na sumasapol sa mga usaping kinakaharap ng mga balangay ng ating mga organisas-
yon sa kasalukuyan.  
 
Ang pagdidiin ni Mao sa halaga ng pagkakaroon ng isang ubod o “kwerpo” ay isang ba-
gay na mahalagang diinan sa epektibong pagpapagana ng ating mga organisasyon. Pinali-
wanag ito ni Mao: “kung tanging ang  masa  ang  aktibo  nang  walang malakas na namu-
munong grupo para wastong maorganisa ang  kanilang aktibidad, ang aktibidad na ito ay 
hindi tatagal na masusustena, o maisusulong sa tamang direksyon, o maiaangat sa mas 
mataas na antas.”  
 

15  

 

waran sa propaganda at ang kagawaran sa organisasyon), mga komisyon (halimbawa, ang 
mga komisyon sa manggagawa, kababaihan at kabataan), eskwelahan (halimbawa, mga 
paaralan ng Partido) at mga opisina (halimbawa, ang mga opisina sa pananaliksik). 

Syempre, kailangang tiyakin nating ang mga pulong ay hindi napakahahaba at napaka-
dadalas at hindi sila dapat matali sa pagtalakay ng mga maliliit na mga bagay kung hindi 
ay mababarahan ang mga trabaho. Sa mga importanteng problemang komplikado at nag-
sasalungatan ang mga opinyon, kailangan, bilang dagdag, ay magkaroon ng personal na 
konsultasyon bago paman ang pulong upang makapag-isip naang mga kagawad, kung 
hindi ay magiging isang pormalidad lamang ang mga desisyon ng pulong o walang de-
sisyong kahahantungan. Ang mga pulong ng komite ng Partido ay kailangang hatiin sa dala-
wang kategorya, mga pulong ng pamalagiang komite at mga sesyong plenaryo, at hindi 
dapat ipagkamali ang dalawa. 

Dagdag pa, kailangang tiyakin natin na hindi labis na nabibigyang-diin kolektibong pamu-
muno man o personal na responsibilidad nang kinakaligtaan ang isa pa. Sa hukbo, ang 
taong nasa kuman ay may karapatang gumawa ng mga dagliang desisyon sa panahon ng 
labanan at kung hinihingi ng mga sirkumstansya. 

September 20,1948 
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 HINGGIL SA PAGPAPALAKAS NG SISTEMANG KOMITE SA PARTIDO 

September 20,1948 
 

Ang sistemang komite ng Partido ay isang mahalagang institusyon para ti-
yakin ang kolektibong pamumuno at hadlangan ang sinumang indibidwal na 
monopolisahin ang daloy ng mga gawain. 

Natuklasan lang kamakailan na nakagawiang praktika ng isang indibidwal sa ilan (hindi 
naman lahat syempre) na mga namumunong organo ang pagsolo sa daloy ng mga gawain 
at pagpapasya sa mahahalagang mga problema. Ang mga solusyon sa mahahalagang 
mga problema ay pinagpapasyahan hindi sa mga pulong ng komite ng Partido kundi ng 
isang indibidwal at ang pagiging kasapi ng isang komite ng Partido ay naging sa pangalan 
lamang. Ang pagkakaiba-iba ng opinyon sa hanay ng mga kagawad ng komite ay hindi 
nareresolba at napapabayaang hindi nareresolba sa matagal na panahon. Ang mga kaga-
wad ng komite ng Partido ay nagpapanatili lamang sa isang pormal, hindi tunay, na pagka-
kaisa sa kanilang hanay. Kailangang baguhin ang sitwasyong ito. 

Mula ngayon, kailangang likhain ang isang malusog na sistema ng mga pulong ng komite ng 
Partido sa lahat ng namumunong organo, mula sa mga kawanihan ng Komite Sentral hang-
gang sa mga komite ng Partidong prepektural; mula sa mga komite ng Partido sa mga la-
rangan hanggang sa mga komite ng Partido sa mga brigada at mga eryang militar (mga 
sub-komisyon ng Rebolusyonaryong Komisyong Militar o mga namumunong grupo); at mga 
namumunong grupo ng mga kasapi ng Partido sa mga ahensiya ng gobyerno, organisasyon 
ng mamamayan, mga ahensiya balita at mga opisinang pahayagan. Lahat ng mga impor-
tanteng problema (syempre, hindi iyong mga hindi importante, maliliit na problema, o mga 
problemang ang solusyon ay napagpasyahan na matapos ang talakayan sa mga pulong at 
kailangan na lamang ipatupad) ay kailangang isumite sa komite para sa talakayan, at ang 
mga nakadalong kagawad ng komite ay kailangang lubos na magpahayag ng kanilang 
mga pananaw at humantong sa mga tiyak na desisyong dapat ipatupad ng kinauukulang 
mga kagawad pagkata-
pos. 

Ganito ring hakbangin 
ang kailangang sundin 
ng mga komite ng Par-
tido sa antas na nakaba-
baba sa prepektural at 
brigada. Sa nakatataas 
na namumunong organo 
ay kailangang mayroon 
ding mga pulong ng mga 
namumunong kadre sa 
mga kagawaran 
(halimbawa, ang kaga-
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Sa proseso pa lamang ng pagtatayo ng balangay, kung mabilis na makapagsanay ng mga 
pinakamaasahang mga kasapi upang maging ubod o gulugod ng balangay, matitiyak na 
magkakaroon ng mga responsableng pamunuan na magbibigay ng direksyon at magpapa-
gana sa mga komite ng balangay. Kung maipapaunawa agad sa mga kasaping ito ang 
kanilang tungkulin bilang pamunuan ng balangay, mabilis silang susuong at matututo sa 
praktika ng pamumuno at pagpapagana ng balangay, habang tuloy-tuloy namang nakiki-
pag-aralan sa mga mas nakaaalam na mga kasama at organisador.  
 
Sa isang banda din naman, mahalagang ang namumunong ubod na ito ay “malapit sa ma-
sang pinamumunuan.” Ang mga aktibistang “kadre” kung tawagin ay hindi dapat mahiwalay 
sa masang pinamumunuan, sila ay hindi dapat magkasya sa paggampan ng mga gawaing 
“aktibista” o abante samantalang nakakaligtaan ang responsibilidad sa pamumuno sa kani-
kanilang mga organisasyong masa. Diniinan ni Mao, “Gaano man kaaktibo ang namumu-
nong grupo, ang  gawain  nito'y mauuwi sa walang-silbing pagpupunyagi ng  sandakot na 
mga tao liban kung ang mga gawain nito'y isinanib sa gawain ng  masa.”  
 
Itinuturo ng aral na ito sa ating organisasyon ang pagdidiin sa pagpapagana ng mga Ko-
miteng Tagapagpaganap ng Balangay (KTB) na magsisilbing kwerpo ng ating mgaabalan-
gay. Gayundin, diniinan nito sa mga nagbubuo pa lamang ng balangay ang halaga ng 
maagang pagtitipon ng mga kasapiang relatibong abante para maging ubod ng mga na-
mumunong kasapi ng balangay. Isa ito sa mga layunin ng panawagan sa pagbubuo, sa 
yugto ng pagbubuo pa lamang ng balangay, ng mga “Komite sa Paghahanda” para sa 
pangkalahatang asembliya ng pagtatatag.  
 
Itinuro din ni Mao ang halaga ng pagtatakda ng isang sentral na tungkulin sa isang takdang 
panahon. Ani Mao, “Sa anumang tukoy na lugar, hindi pwedeng may ilang mga  sabay sa-
bay na sentral na tungkulin.  Sa alinmang  pagkakataon  ay  may iisang sentral na tungkulin 
lamang, na nilalangkapan ng iba pang mga tungkulin bilang sekondaryo o pangatlo batay 
sa  pagkakasunod ng kahalagahan.”  
 
Mahalagang usapin sa ating mga balangay ang malinaw na direksyon, layunin, at pagsapol 
sa sentral na tungkulin sa isang takdang panahon. Gayundin sa mga Komite sa Pagbubuo ng 
Balangay. Mabilis na maitatayo ang maraming mga balangay kung hindi ito malilito sa 
pagpupusisyon ng iba pang mga tungkulin gaya ng kampanya, propaganda, edukasyon, o 
pinansya. Malinaw ang sentral at kagyat na tungkulin nito: ang buuin sa pinakamadaling 
panahon ang balangay ng LFS sa isang takdang lugar.  
 
Sa mga namumunong struktura, mahigpit ang tagubilin na Mao na tiyaking magkaroon ng 
mga pangkalahatang panawagan at isanib ito sa partikular na mga gabay. Sa mga pa-
munuan sa mga paaralan kung saan may higit sa dalawang balangay, dapat laging 
isaalang-alang ang pagtatakda ng malinaw at masinsing direksyon at pangkalahatang 
panawagan. Dapat masapol ng mga University Wide na pamunuan ang kanilang responsi-
bilidad na direktang pamunuan ang mga balangay nito, magsagawa ng mga pangkala-
hatang panawagan at magkaroon ng mga partikular na gabay.  
 
Itinuro sa atin ni Mao ang mga kailangan para sa pangangasiwa ng mga komite at mga 
balangay, idiniin niyang dapat ang pamunuan ay “palagiang nag-aaral” at dito ay “hindi 
katanggap-tanggap ang anumang kahambugan o kapalaluan.” Ipinaliwanag niya ang ha-
laga ng paghahapag ang mga “usapin sa mesa” at palagiang pag-uusap, pagtatalakayan, 
at masiglang pag-uulatan ang mga namumuno at kasapian. Diniinan niyang kailangang 
maging mahusay sa “pagtugtog ng pyano” o paghahanay ng mga gawain batay sa halaga 
nito habang mayroong isang sentrong “himig” na sinasaliwan. Ipinatimo niya ang halaga ng 
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pagsusuri ang mga namumuno at pagkakaroon ng “ulo para sa numero” at mahahalagang 
datos.  
 
At sa pagtatapos niya sa artikulong “Paraan ng Pamumuno” aniya:  
 

Lahat ng mga namumunong kasama sa ating Partido ay kailangan  sa lahat ng pagkakataon 
na  itapat  ang  siyentipiko,  Marxistang paraan  ng  pamumuno  sa  suhetibista,  burukratik-
ong  paraan  ng pamumuno at gamitin ang una para pangibabawan  ang  huli.   Hindi 
nauunawan ng mga suhetibista  at  burukratiko  ang  prinsipyo  ng pagsasanib ng pamumuno 
sa masa at ng pangkalahatan sa partikular;  labis na sinasagkaan nila ang pag-unlad  ng  
gawain  ng  Partido. Upang  bakahin ang suhetibista at burukratikong paraan   ng pamu-
muno, kailangang kapwa masaklaw at mahigpit na itaguyod natin ang siyentipiko, Marxis-
tang paraan ng pamumuno. 

 
Ipinamana sa atin ni Kasamang Mao ang mga gintong aral na ito sa pamumuno at or-
ganisasyon, upang maging mabisang sandata natin sa pagharap sa praktika ng araw-araw 
na pakikibaka at tuloy-tuloy na paglilingkod sa sambayanan. Ang mahusay at epektibong 
pamumuno at pagpapakilos ng ating mga organisasyon sa masa ang magtitiyak ng unti-
unting pagtitipon ng solidong lakas para sa pambansa demokratikong pakikibaka ng 
mamamayan hanggang sa 
ganap na magapi ang mga 
mapagsamantala’t reak-
syunaryo at makamtan ang 
tagumpay para sa mamama-
yan. 
 
Inaasahan ng Pambansang 
Komiteng Tagapagpaganap 
ng LFS na ating seryoso, ma-
sigasig at tuloy-tuloy na ara-
lin ang mga aral na ito ni 
Mao hinggil sa pamumuno at 
organisasyon. Sa mga ka-
samang dati ng napag-
aralan o nabasa ang mga 
artikulong ito, inaaanyayahan 
namin kayong muling aralin 
ang mga sulating ito sa diwa ng ating araw-araw na praktika sa pagbubuo ng balangay at 
pagpapagana ng ating organisasyon at palaganapin pa ang mga mahahalagang aral.  
 
Sa tulong ng pag-aaral nito, hinahangad naming magkaroon ng mas maraming mahuhusay 
na lider na epektibong makakapamuno sa maraming mga balangay ng LFS tungo sa higit na 
mga tagumpay sa mga gawain at sa pambansa demokratikong pakikibaka ng sambaya-
nan.  
 
Mabuhay ang League of Filipino Students!  
Makibaka para Pambansa-Demokratikong Pakikibaka hanggang sa ganap na tagumpay! 
 
Vencer Crisostomo 
Pambansang Tagapangulo 
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ang sentral, sapagkat iyon ay hahan-
tong sa kalituhan sa mga hakbangin 
isasagawa ng nakabababang or-
ganisasyon sa kanilang gawain at sa 
gayo'y walang matatamong depini-
dong resulta. 

Bahagi ng sining ng pamumuno ang 
pagsasaalang-alang sa kabuuan ng 
sitwasyon at pagpaplano batay dito 
sa liwanag ng istorikal na kondisyon 
at umiiral na sirkumstansya ng bawat 
lokalidad, wastong pagpapasya sa 
sentro de grabidad at pagkaka-
sunod-sunod ng gawain sa bawat 
yugto, mahigpit na pagtupad sa mga 
desisyon, at pagtitiyak na may de-
pinidong resultang makakamtan. Ito 
ay isang problema rin sa 
pamamaraan ng pamumuno, at 
subaybay ang kailangang gawin 
para malutas ito kapag inilalapat 
ang prinsipyo ng pagsasanib ng pa-
mumuno sa masa at ng pangkala-
hatan sa partikular.  

9. Ang mga detalye kaugnay ng 
pamamaraan ng pamumuno ay hindi 
na sinasaklaw rito; inaasahang ang 
mga kasama mismo sa lahat ng loka-
lidad ay gagawa ng ilang mata-
mang pag-iisip at lubusang gagamitin ang sarili nilang pagkamapanlikha sa batayan ng 
mga prinsipyong tinatalakay rito. Mas puspusan ang pakikibaka, mas higit ang pangan-
gailangan sa mga Komunista para mahigpit na iugnay ang kanilang pamumuno sa mga ka-
hilingan ng malawak na masa, at mahigpit na isanib ang pangkalahatang panawagan sa 
partikular na gabay, sa gayo'y ganap na madurog ang suhetibista at burukratikong paraan 
ng pamumuno. 

Lahat ng mga namumunong kasama sa ating Partido ay kailangan sa lahat ng pagkakataon 
na itapat ang siyentipiko, Marxistang paraan ng pamumuno sa suhetibista, burukratikong 
paraan ng pamumuno at gamitin ang una para pangibabawan ang huli. Hindi nauunawan 
ng mga suhetibista at burukratiko ang prinsipyo ng pagsasanib ng pamumuno sa masa at ng 
pangkalahatan sa partikular; labis na sinasagkaan nila ang pag-unlad ng gawain ng Par-
tido. Upang bakahin ang suhetibista at burukratikong paraan ng pamumuno, kailangang 
kapwa masaklaw at mahigpit na itaguyod natin ang siyentipiko, Marxistang paraan ng pa-
mumuno. 
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pamumuno ang maaabot sa mas malaking kasanayan sa pagsasagawa nito. 

7. Sa pagpapaabot ng anumang tungkulin sa nakabababang yunit (kaugnay man ng rebo-
lusyonaryong digma, produksyon o edukasyon; ng kilusang pagwawasto, pagsusuri sa ga-
wain o pagsisiyasat sa kasaysayan ng kadre; gawaing propaganda, organisasyon o kontra 
paniktik, o iba pang gawain), ang nakatataas na organisasyon at mga kagawaran nito sa 
lahat ng pagkakataon ay dapat dumaan sa pinuno ng kaukulang nakabababang organisas-
yon upang akuin nito ang responsibilidad; sa gayon ay nakakamit kapwa ang hatian ng 
gawain at nagkakaisang sentralisadong pamumuno. 

Ang isang kagawaran sa mas mataas na antas ay hindi lamang dapat na tumungo sa kan-
yang katumbas sa nakabababang antas (halimbawa, ang isang nakatataas na kagawaran 
sa organisasyon, propaganda o kontra-paniktik ay hindi lang dapat na tumungo sa katum-
bas na kagawaran sa nakabababang antas), na hinahayaang walang-kaalaman ang taong 
siyang pangkalahatang nangangasiwa (tulad ng kalihim, tagapangulo, direktor o prinsipal 
ng eskwela) o walang responsibilidad. Dapat bigyang-kaalaman at mabigyan ng responsi-
bilidad kapwa ang pangkalahatang nangangasiwa at ang may ispisipikong responsibilidad. 

Ang ganitong sentralisadong pamamaraan, na isinasanib ang hatian ng gawain sa nagka-
kaisang pamumuno ay nagbibigay posibilidad, sa pamamagitan ng taong may pangkala-
hatang responsibilidad, na makapagpakilos ng malaking bilang ng mga kadre -- sa ibang 
okasyon kahit ang buong personel ng isang organisasyon -- para ipatupad ang isang parti-
kular na tungkulin, sa gayo'y napapangibabawan ang kakulangan ng kadre sa indibidwal 
na mga kagawaran at gawing aktibong mga kadre ang malaking bilang ng mga tao para 
sa gawaing inihaharap. Ito ay isang paraan din ng pagsasanib ng pamumuno sa masa. 

Tingnan natin, halimbawa, ang pagsisiyasat sa kasaysayan ng mga kadre. Kung ang tra-
baho ay gagawin nang hiwalay, kung ito ay gagawin lamang ng iilang mga tao sa kaga-
warang pang-organisasyon na nangangasiwa sa ganitong gawain, hinding-hindi ito mahusay 
na magagampanan. Ngunit kung ito ay isasagawa sa pamamagitan ng pinunong tagapan-
gasiwa ng isang partikular na organisasyon o eskwela, na nagpapakilos sa marami o kahit 
lahat pa ng kanyang istap, o sa marami o kahit lahat pa ng kanyang mag-aaral, para lu-
mahok sa gawain, samantalang kaalinsabay nito ang namumunong mga kasapi ng kaga-
warang pang-organisasyon sa nakatataas na antas ay nagbibigay ng wastong gabay, gu-
magamit sa prinsipyo ng pag uugnay ng pamumuno sa masa, walang-dudang ang tungkulin 
sa pagsisiyasat sa kasaysayan ng mga kadre ay mahusay na maisasakatuparan. 

8. Sa anumang tukoy na lugar, hindi pwedeng may ilang mga sabay sabay na sentral na 
tungkulin. Sa alinmang pagkakataon ay may iisang sentral na tungkulin lamang, na nilalang-
kapan ng iba pang mga tungkulin bilang sekondaryo o pangatlo batay sa pagkakasunod 
ng kahalagahan. 

Alinsunod dito, ang taong may pangkalahatang responsibilidad sa lokalidad ay kailangang 
magsaalang-alang sa kasaysayan at mga sirkumstansya ng pakikibaka doon at maghanay-
hanay sa iba't ibang mga tungkulin batay sa kanilang wastong pagkakasunod-sunod; hindi 
niya dapat tupdin ang bawat tagubiling nagmumula sa nakatataas na organisasyon nang 
walang ginagawang sariling pagpaplano, at sa gayo'y lumikha ng sanlaksang "sentral na 
mga tungkulin" at umiral ang kalituhan at kaguluhan. Ni ang nakatataas na organisasyon ay 
di dapat magtakda ng maraming mga tungkulin sa nakabababang organisasyon nang hindi 
tinutukoy ang kanilang relatibong kabuluhan at kakagyatan o nang hindi tinitiyak kung ano 
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 PARAAN NG PAGGAWA NG MGA KOMITE NG PARTIDO 

Marso 13, 1949  

 

 

1. Ang kalihim ng isang komite ng Partido ay kailangang maging mahusay 
na "iskwad lider". Ang isang komite ng Partido ay may sampu hanggang 
dalawampung kagawad; tulad ito ng isang iskwad sa hukbo, at ang kalihim 
ay tulad ng isang "iskwad lider".  

Hindi nga madaling pamunuan nang mahusay ang iskwad na ito. Bawat kawanihan o sub-
kawanihan ng Komite Sentral ay namumuno ngayon sa malawak na erya at bumabalikat ng 
napakabigat na mga responsibilidad. Ang makapamuno ay nangangahulugan hindi lang ng 
pagpapasya sa pangkalahatan at ispisipikong mga patakaran kundi ang makapagbalang-
kas din ng wastong paraan ng paggawa. Kahit pa may wastong pangkalahatan at ispisipik-
ong mga patakaran, susulpot pa rin ang gusot kung makakaligtaan ang paraan ng pag-
gawa. Upang tupdin ang kanyang tungkuling gampanan ang pamumuno, kailangang umasa 
ang isang komite ng Partido sa kanyang mga "kasapi ng iskwad" at tulutan silang gam-
panang lubos ang kanilang mga tungkulin. Upang maging mahusay na "iskwad lider", 
kailangang puspusang mag-aral ang kalihim at magsuri nang lubusan. Mahihirapan ang 
isang kalihim o pangalawang kalihim na mahusay na maidirihe ang kanyang "iskwad" kung 
hindi niya gagampanan ang gawaing propaganda at organisasyon sa hanay ng kanyang 
mga "kasapi ng iskwad", hindi siya mahusay sa pagdadala ng kanyang relasyon sa mga 
kagawad ng komite o hindi nag-aaral kung paano tagumpay na mapapatakbo ang mga 
pulong. Kung ang mga "kasapi ng iskwad" ay hindi sabayang nakapagmamartsa, hinding-
hindi sila makaaasang mapapamunuan ang sampu-sampung milyong mamamayan sa laban 
at konstruksyon. Syempre, ang relasyon sa pagitan ng kalihim at mga kagawad ng komite 
ay isang kung saan ang minorya ay kailangang sumunod sa mayorya, kaya't ito ay kaiba sa 
relasyon sa pagitan ng isang lider ng iskwad at kanyang mga tauhan. Dito'y nag-uusap la-
mang tayo sa pamamagitan ng paghahambing. 

2. Isahapag ang mga problema. Kailangang gawin ito hindi lang ng "iskwad lider" kundi ng 
mga kagawad din ng komite. Huwag magsasalita sa likuran ng mga tao. Kailanma't su-
mulpot ang mga problema, magpatawag ng pulong, isahapag ang mga problema para 
talakayin, magsagawa ng mga desisyon at malulutas ang mga problema. Kung ang mga 
problema ay umiiral at hindi naisasahapag, mananatiling hindi resolbado ang mga ito sa 
matagal na panahon at maaari pang tumagal ng ilang mga taon. Ang "iskwad lider" at mga 
kagawad ng komite ay kailangang maging maunawain sa kanilang relasyon sa isa't isa. 
Walang hihigit pa kaysa unawaan sa isa't isa, pagtutulungan at pagkakaibigan sa pagitan 
ng kalihim at ng mga kagawad ng komite, sa pagitan ng Komite Sentral at ng kanyang mga 
kawanihan at ng komite ng Partido sa erya. Sa nakaraan ang puntong ito ay napag-uukulan 
ng maliit lang na atensyon, nguni't mula ng ika-Pitong Kongreso ng Partido malaking pag-
unlad na ang naisagawa kaugnay nito at ang bigkis ng pagkakaibigan at pagkakaisa ay 
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napatibay nang husto. Kailangan nating ituloy ang palaging pagbibigay-pansin sa puntong 
ito sa hinaharap. 

3. "Magbalitaan." Ito'y nangangahulugang ang mga kagawad ng isang komite ng Partido 
ay dapat na magbigay-alam sa isa't isa at magpalitan ng mga pagtingin sa mga bagay na 
tumatawag ng kanilang pansin. Ito ay may malaking kabuluhan sa pagtatamo ng lenggwa-
heng komon. Nakakaligtaan ito ng iba at, tulad ng mga taong inilalarawan ni Lao Tsu, "hindi 
dumadalaw sa isa't isa sa buong buhay nila, kahit na ang tilaok ng kanilang mga manok at 
tahol ng kanilang mga aso ay abot-dinig ng bawat isa." Ang resulta ay kulang sila sa 
lenggwaheng komon. Sa nakaraan ilan sa ating nakatataas na mga kadre ay walang 
lenggwaheng komon kahit hinggil sa mga batayang problemang teoretikal ng Marxismo 
Leninismo, sapagkat hindi sila sapat na nag-aral. May higit na lenggwaheng komon ngayon 
sa Partido, nguni't ang problema ay di pa lubusang nalulutas. Halimbawa, sa reporma sa 
lupa ay mayroon pang ilang di-pagkakaintindihan sa pag-unawa kung ano ang kahulugan 
ng mga "panggitnang magsasaka" at mga "mayamang magsasaka." 

4. Tanungin ang iyong mga tauhan hinggil sa mga bagay na hindi mo nauunawaan o hindi 
mo alam, at huwag basta-basta magpahayag ng pagsang-ayon o pagtutol. Ang ilang mga 
dokumento, matapos na mabalangkas, ay hindi muna ipinalalaganap sapagka't may ilang 
mga katanungang kailangang bigyang-linaw tungkol dito at mahalagang konsultahin muna 
ang mga nakabababang antas. Huwag tayong magkunwaring alam ang hindi natin alam, 
tayo'y dapat "huwag mahiyang magtanong at matuto sa mga tao sa ibaba" at dapat mata-
mang makinig sa mga pananaw ng mga kadre sa nakabababang antas. Maging mag-aaral 
bago maging isang guro; matuto sa mga kadre sa nakabababang antas bago ka maglabas 
ng mga atas. Sa paghawak ng mga problema, ito ang kailangang maging praktika ng lahat 
ng kawanihan ng Komite Sentral at komite ng Partido ng mga larangan, liban sa mga dagli-
ang sitwasyong militar o kapag malinaw na ang mga katunayan ng mga bagay-bagay. 
Ang gawin ito ay hindi nakapagpapababa sa sariling prestihiyo, sa halip ay nakapagpa-
pataas dito. Sapagkat ang mga desisyon natin ay sumasalamin sa wastong mga pananaw 
ng mga kadre sa mga nakabababang antas, natural na suportahan ang mga ito ng huli. 
Kung ano ang sasabihin ng mga kadre sa mga nakabababang antas ay maaari o maaaring 
hindi tama; matapos na marinig ito, kailangang suriin natin ito. Kailangang sundin natin ang 
wastong mga pananaw at tumalima sa mga ito. Ang dahilan kung bakit wasto ang pamu-
muno ng Komite Sentral ay sa pangunahin ay tinatagni nito ang materyal, mga ulat at was-
tong mga pananaw buhat sa iba't ibang mga lokalidad. Magiging mahirap para sa Komite 
Sentral na maglabas ng wastong mga atas kung ang mga lokalidad ay hindi nagbibigay ng 
materyal at nagpapaabot ng mga opinyon. Makinig din sa mga maling pananaw sa ibaba; 
mali ang huwag na makinig sa mga ito. Nguni't ang mga pananaw na ito ay hindi dapat 
sundin sa halip ay dapat punahin. 

5. Matutong "tumugtog ng piyano." Sa pagtugtog ng piyano lahat ng sampung mga daliri 
ay kumikilos; hindi maaaring ilan lang mga daliri ang ikikilos at ang iba ay hindi. Nguni't 
walang himig kapag sabay-sabay tumipa ang lahat ng sampung mga daliri. Para 
makalikha ng mahusay na musika, kailangang kumilos ang sampung mga daliri nang main-
dayog at may koordinasyon. Ang isang komite ng Partido ay kailangang magkaroon ng 
mahigpit na gagap sa sentral na tungkulin nito at kaalinsabay, sa paligid ng sentral na tung-
kulin, kailangang buksan nito ang gawain sa ibang mga larangan. Sa ngayon, kailangang 
atupagin natin ang maraming mga larangan; kailangang subaybayan natin ang gawain sa 
lahat ng mga erya, armadong mga yunit at mga kagawaran, at huwag ibigay ang lahat ng 
ating pansin sa iilang mga problema, na kinakaligtaan ang mga iba pa. Saanman may 
problema, kailangang itipa natin dito ang ating daliri, at ito ang paraang dapat nating 
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pag-aaral gawing konsentrado at sistematiko ang mga ideya), pagkatapos ay tumungo sa 
masa at ipalaganap at ipaliwanag ang mga ideyang ito hanggang sa yakapin ng masa 
ang mga ito bilang kanila, panghawakan ang mga ito at isalin sa aksyon, at subukin ang 
kawastuan ng mga ideyang ito sa gayong aksyon. At muli ay ikonsentra ang mga ideya 
mula sa masa at muli ay tumungo sa masa upang ang mga ideya ay mapagpunyagian at 
maisulong. At patuloy, paulit-ulit sa isang walang-katapusang pag-ikid, habang ang ideya'y 
nagiging mas wasto, mas buhay at mayaman sa bawat pagkakataon. Ganyan ang Marxis-
tang teorya ng kaalaman. 

5. Ang konsepto ng wastong relasyon sa pagitan ng namumunong grupo at ng masa sa isang 
organisasyon o sa pakikibaka, ang konsepto na ang wastong ideya sa panig ng pamunuan 
ay dapat lamang na "mula sa masa, tungo sa masa", at ang konsepto na ang pangkala-
hatang panawagan ay kailangang isanib sa partikular na gabay kung ang mga ideya ng 
pamunuan ay isinasalin sa praktika -- ang mga konseptong ito ay kailangang ipalaganap 
saanmang panahon sa kasalukuyang kilusang pagwawasto upang iwasto ang mga maling 
pananaw sa hanay ng mga kadre hinggil sa mga usaping ito. 

Maraming mga kasama ang hindi nakakikita sa halaga ng, o hindi mahusay sa, pagtitipon 
ng mga aktibista upang buuin ang ubod ng pamunuan, at hindi nila nakikita ang halaga ng, 
o hindi sila mahusay sa, mahigpit pag-uugnay ng ubod ng pamumunong ito sa masa, sa 
gayo'y nagiging burukratiko at hiwalay sa masa ang kanilang pamumuno. Maraming mga 
kasama ang hindi nakakikita sa halaga ng, o hindi mahusay sa, paglalagaom ng karanasan 
sa pang masang pakikibaka, ngunit nag-iisip na sila'y matalino, mahilig sa pagbabando ng 
kanilang mga suhetibistang deya, at sa gayo'ynagiging basyo at impraktikal ang kanilang 
mga ideya. 

Maraming mga kasama ang nagkakasya na lamang sa pagbuo ng pangkalahatang 
panawagan kaugnay ng isang tungkulin at hindi nakakikita sa halaga ng, o hindi mahusay 
sa, maagap na paglalangkap dito ng partikular at kongkretong gabay, kaya't ang kanilang 
panawagan ay nananatili sa kanilang mga labi, o sa papel o sa silid komperensya, at ang 
kanilang pamumuno ay nagiging burukratiko. 

Sa kasalukuyang kilusang pagwawasto, kailangang iwasto natin ang mga depektong ito at 
matutunan ang paggamit ng pamamaraan ng pagsasanib ng pamumuno sa masa at ng 
pangkalahatan sa partikular sa ating pag-aaral, sa pagsusuri sa gawain at sa pagsisiyasat 
sa kasaysayan ng mga kadre; at kailangan din nating gamitin ang pamamaraang ito sa 
lahat ng gawain natin sa hinaharap. 

6. Kunin ang mga ideya ng masa at konsentrahin ang mga ito, pagkatapos ay tumungo sa 
masa, pagpunyagian ang mga ideya at isulong ang mga ito, upang makabuo ng wastong 
ideya ng pamumuno -- ganyan ang batayang pamamaraan ng pamumuno. Sa proseso ng 
pagkokonsentra ng mga ideya at pagpupunyagi para rito, kailangan ang paggamit ng 
pamamaraan ng pagsasanib ng pangkalahatang panawagan sa partikular na gabay, at ito 
ay isang bahagi ng batayang pamamaraan. Magbalangkas ng pangkalahatang ideya 
(pangkalahatang panawagan) mula sa partikular na gabay na isinasagawa sa ilang mga 
kaso, at ipailalim ito sa pagsubok sa maraming iba't ibang yunit (hindi lamang mismong ikaw 
ang nagsasagawa kundi sinasabihan din ang ibang gawin din ito); pagkatapos ay ikonsen-
tra ang bagong karanasan (lagumin ito) at humango ng mga bagong direktiba para magsil-
bing gabay ng masa sa pangkalahatan. Kailangang gawin ito ng mga kasama sa kasaluku-
yang kilusang pagwawasto, at gayun din sa iba pang tipo ng gawain. Mas mahusay na 
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3. Pinatutunayan din ng karanasan sa kilusang pagwawasto noong 1942 na esensyal sa 
tagumpay ng pagwawasto ang pagbuo sa takbo ng kilusan ng isang namumunong grupo sa 
bawat yunit, na binubuo ng maliit na bilang ng mga aktibista at bilang ubod nito'y ang mga 
pinuno ng nasabing yunit, at dapat na ang namumunong grupong ito'y mahigpit ang ugnay 
sa masang kalahok sa kilusan. 

Gaano man kaaktibo ang namumunong grupo, ang gawain nito'y mauuwi sa walang-silbing 
pagpupunyagi ng sandakot na mga tao liban kung ang mga gawain nito'y isinanib sa ga-
wain ng masa. Sa kabilang banda, kung tanging ang masa ang aktibo nang walang 
malakas na namumunong grupo para wastong maorganisa ang kanilang aktibidad, ang 
aktibidad na ito ay hindi tatagal na masusustena, o maisusulong sa tamang direksyon, o 
maiaangat sa mas mataas na antas. 

Sa pangkalahatan ay binubuo ang masa sa anumang lugar ng tatlong bahagi, ang relati-
bong aktibo, ang panggitna at relatibong nahuhuli. Ang mga pinuno kung gayon ay kailan-
gang maging bihasa para pag-isahin ang maliit na bilang ng mga aktibong elemento sa 
pamunuan at umasa sa kanila upang itaas ang antas ng panggitnang elemento at kabigin 
ang nahuhuling elemento. Ang namumunong grupong tunay na nagkakaisa at nakaugnay sa 
masa ay unti-unting mabubuo lamang sa proseso ng pangmasang pakikibaka, at hindi nang 
hiwalay dito. 

Sa proseso ng malakihang pakikibaka, ang komposisyon ng namumunong grupo sa kalakhan 
ng mga kaso ay di dapat at di maaaring manatiling hindi nagbabago sa kabuuan mula sa 
umpisa, kalagitnaan at panghuling mga yugto; ang mga aktibistang sumusulong sa takbo ng 
pakikibaka ay palaging dapat na iangat para halinhan iyong mga orihinal na kasapi ng 
namumunong grupo na nahuhuli kung ihahambing o dumadausdos. Isang pundamental na 
dahilan kung bakit ang gawain sa maraming mga lugar at maraming mga organisasyon ay 
hindi sumusulong ay ang kakulangan ng namumunong grupong nagkakaisa, nakaugnay sa 
masa at lagging pinananatiling malusog. Ang isang paaralan ng daan tao ay sadyang di 
mapangangasiwaan kung wala itong namumunong grupo ng ilang tao, o isang dosena o 
higit pa, na binuo alinsunod sa aktwal na sirmkumstansya (at hindi artipisyal na tinipon-tipon) 
at binubuo ng pinakaaktibo, pinakamatuwid at pinakaalerto sa mga guro, ibang istap at 
mga mag-aaral. 

Sa bawat organisasyon, paaralan, yunit ng hukbo, pagawaan o komunidad, malaki man o 
maliit, kailangang likhain natin ang pangsiyam sa labindalawang kondisyon sa bolsibisasyon 
ng Partido, iyong hinggil sa pagtatayo ng ubod ng pamumuno. Ang pamantayan sa isang 
namumunong grupo ay kailangang iyong apat na inihanay ni Dimitrov sa kanyang pagta-
lakay sa patakarang kadre -- absolutong debosyon sa layunin, ugnay sa masa, kakayanang 
magsarili at pagtupad sa disiplina. 

Sa pagpapatupad man ng sentral na mga tungkulin -- digmaan, produksyon, edukasyon 
(kabilang ang pagwawasto) -- o sa pagsusuri sa gawain, pagsisiyasat sa kasaysayan ng 
mga kadre, o sa ibang mga aktibidad, kailangang ilapat ang pamamaraan ng pag-uugnay 
ng namumunong grupo sa masa, dagdag pa sa pag-uugnay ng pangkalahatang panawa-
gan sa partikular na gabay. 

4. Sa lahat ng praktikal na gawain ng ating Partido, lahat ng wastong pamumuno ay kina-
kailangang "mula sa masa, tungo sa masa". Ibig sabihin: kunin ang mga ideya ng masa 
(kalat-kalat at di sistematikong mga ideya) at ikonsentra ang mga ito (sa pamamagitan ng 
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makasanayan. Ang iba'y mahusay sa pagtugtog ng piyano at ang iba'y masama, at may 
malaking kaibahan sa mga himig na kanilang nalilikha. Ang mga kagawad ng mga komite 
ng Partido ay kailangang matuto sa mahusay na "pagtugtog ng piyano." 

6. "Higpitan ang hawak." Ibig sabihin, hindi lang dapat "panghawakan" ng komite ng Par-
tido, kundi dapat "mahigpit na panghawakan", ang kanyang mga pangunahing tungkulin. 
Makatatangan lamang sa isang bagay kung ito'y mahigpit na hinahawakan nang walang 
munti mang pagluluwag. Ang hindi paghawak nang mahigpit ay hindi sadyang paghawak. 
Syempre, hindi makatatangan sa isang bagay nang nakabukas ang palad. Kung nakaikom 
ang palad na animo'y may ginagagap na isang bagay pero hindi nakaikom nang mahigpit, 
wala pa ring pagtangan. Ilan sa ating mga kasama ay napanghahawakan ang pangunah-
ing mga tungkulin, ngunit ang paghawak nila ay hindi mahigpit kaya't hindi sila nakatatamo 
ng tagumpay sa kanilang mga gawain. Walang mahihita kung wala ang mismong pagha-
wak, gayundin kung ang paghawak ay hindi mahigpit. 

7. "Magpakabihasa sa bilang." Ibig sabihin, kailangang tingnan natin ang kantitatibong 
aspeto ng isang sitwasyon o problema at magsagawa ng pangunahing kantitatibong pag-
susuri. Bawat kalidad ay makikita sa isang tiyak na kantidad, at kung walang kantidad ay 
walang maaaring kalidad. Hanggang ngayon marami sa ating mga kasama ang hindi pa 
nakauunawang dapat nilang tingnan ang kantitatibong aspeto ng mga bagay - ang mga 
batayang istadistika, ang pangunahing mga porsyentuhan at ang mga kantitatibong hang-
ganang nagtatakda ng kalidad ng mga bagay. Wala silang "bilang" sa kanilang mga utak 
at resulta nito'y hindi maiwasang makagawa ng mga pagkakamali. Halimbawa, sa pagpa-
patupad ng reporma sa lupa ay esensyal ang pagkakaroon ng mga bilang na gaya ng 
porsyentuhan ng mga panginoong maylupa, mayamang magsasaka, panggitnang magsa-
saka at mahirap na magsasakang bahagi ng populasyon at ang halaga ng lupang pag-aari 
ng bawat grupo, sapagkat sa batayan lang na ito tayo makapagbabalangkas ng wastong 
mga patakaran. Sino ang tatawaging mayamang magsasaka, sino ang nakaririwasang 
panggitnang magsasaka, at magkanong kita ang mula sa pagsasamantala para maging 
mayamang magsasaka ang isang tao bilang kaiba sa nakaririwasang panggitnang magsa-
saka - sa lahat din ng mga kasong ito, kailangang tiyakin ang mga kantitatibong hangga-
nan. Sa lahat ng pangmasang mga kilusan ay kailangang gumawa tayo ng pangunahing 
pagsisiyasat at pagsusuri sa bilang ng aktibong mga taga-suporta, kalaban at mga nyutral 
at huwag pagpasyahan ang mga problema nang suhetibo at walang batayan. 

8. "Abiso sa Publiko." Bago paman ay dapat may pasabi ng mga pulong; tulad ito ng 
paglalabas ng isang "Abiso sa Publiko", upang ang bawat isa ay makaalam kung ano ang 
tatalakayin at kung ano ang mga problemang lulutasin at makagawa ng napapanahong 
mga paghahanda. Sa ilang mga lugar, ipinatatawag ang mga pulong ng mga kadre nang 
hindi muna inihahanda ang mga ulat at burador na mga resolusyon, at kapag dumating na 
lamang ang mga tao para sa pulong dagliang ginagawa ang mga panandaling remedyo; 
tulad din ito ng kasabihang, " Dumating na ang mga tropa at kabayo, nguni't hindi pa 
handa ang mga pagkain at sakate", at hindi maganda iyan. Huwag madaliang mag-
patawag ng mga pulong kung hindi pa kompleto ang mga paghahanda. 

9. "Mas mahusay na tropa at simpleng pangangasiwa." Ang lahat ng mga pananalita, ta-
lumpati, artikulo at mga resolusyon ay dapat maiikli at deretso sa punto. Hindi rin dapat 
lubhang mahahaba ang mga pulong. 

10. Magpunyagi sa pakikipag-isa at pakikipatulungan sa mga kasamang hindi sumasang-
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ayon sa iyo. Kailangang isaisip ito kapwa sa mga 
lokalidad at sa hukbo. Nailalapat din ito sa relas-
yon sa mga taong labas sa Partido. Tayo'y nag-
katagpo-tagpo galing sa bawat sulok ng bansa at 
kailangang mahusay sa pakikipagkaisa sa ating 
gawain hindi lamang sa ating mga kasamang nag-
tataglay ng kaparehong pananaw tulad natin kundi 
doon din sa mga nagtataglay ng ibang mga 
pananaw. Meron sa atin ang nakagawa ng malu-
lubhang pagkakamali; huwag tayong maging maka 
isang-panig laban sa kanila kundi dapat na han-
dang makipagtulungan sa kanila. 

11. Magbantay laban sa kayabangan. Sa kaninuman na nasa namumunong posisyon, ito ay 
isang bagay sa prinsipyo at isang importanteng kondisyon para panatilihin ang pagkakaisa. 
Kahit iyong mga hindi nakagawa ng malulubhang mga pagkakamali at nagkamit ng na-
pakalalaking tagumpay sa kanilang mga gawain ay hindi dapat maging mayabang. Ang 
mga pagdiriwang ng kaarawan ng mga lider ng Partido ay ipinagbabawal. Ang pagpa-
pangalan sa mga lugar, kalsada at empresa sa mga lider ng Partido ay ipinagbabawal din. 
Kailangang panatilihin natin ang simpleng pamumuhay at puspusang paggawa at itigil ang 
boladas at malabis na papuri. 

12. Gumuhit ng dalawang linya ng pagkakaiba. Una, sa pagitan ng rebolusyon at kontra-
rebolusyon, sa pagitan ng Yenan at Sian. Hindi nauunawaan ng iba na kailangan nilang igu-
hit ang linyang ito ng pagkakaiba. Halimbawa, kung binabaka nila ang burukrasya, tinutu-
koy nila ang Yenan na tila "walang anumang tama" doon at nabibigong gumawa ng pagha-
hambing at pag-ibahin ang burukrasya sa Yenan at burukrasya sa Sian. Ito ay pundamental 
na mali. Pangalawa, sa loob ng rebolusyonaryong hanay, kailangang gumawa ng malinaw 
na pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali, sa pagitan ng tagumpay at pagkukulang at 
ilinaw kung alin sa dalawa ang pangunahin at alin ang sekondaryo. Halimbawa, ang tagum-
pay ba ay 30 porsyento o 70 porsyento ng kabuuan? HIndi uubra maliitin man o malakihin. 
Kailangang magkaroon tayo ng pundamental na pagtaya sa gawain ng isang tao at itakda 
kung ang kanyang mga tagumpay ay katumbas ng 30 porsyento at ang kanyang mga pag-
kakamali ay 70 porsyento, o baligtad. Kung ang kanyang mga tagumpay ay katumbas ng 
70 porsyento ng kabuuan, kung gayo'y dapat na sang-ayunan sa pangunahin ang kanyang 
gawain. Magiging maling ganap kung ilalarawan ang gawain kung saan ang tagumpay ay 
pangunahin bilang gawaing kung saan ang pagkakamali ang pangunahin. Sa ating pa-
gharap sa mga problema, hindi natin dapat kalimutang iguhit ang dalawang linyang ito ng 
pagkakaiba, sa pagitan ng rebolusyon at kontra-rebolusyon at sa pagitan ng mga tagum-
pay at pagkukulang. Mapanghahawakan natin ang mga bagay-bagay kung isasaisip natin 
ang dalawang pagkakaibang ito; kung hindi ay lalabusawin natin ang kalikasan ng mga 
problema. Para mahusay na maiguhit ang pagkakaibang ito, maingat na pag-aaral at pag-
susuri ang kailangan syempre. Ang aktitud natin sa bawat tao at bawat bagay ay kailan-
gang isang may pagsusuri at pag-aaral. 

Personal ng tingin ko at ng mga kasapi ng Kawanihang Pampulitika na sa paggamit lamang 
ng mga pamamaraan sa itaas mahusay na magagampanan ng mga komite ng Partido ang 
kanilang mga gawain. Dagdag pa sa mahusay na paghawak sa mga kongreso ng Partido, 
pinakaimportante sa mga komite ng Partido sa lahat ng antas na gampanan ang kanilang 
gawain sa pamumuno nang mahusay. Kailangang magsikhay tayo para mag-aral at dali-
sayin ang paraan ng paggawa para maiangat pa ang antas ng pamumuno ng mga komite 
ng Partido. 

9  

 ILANG MGA SULIRANIN HINGGIL SA PAMUMUNO 

June 1, 1943 
 
 
 
 

1. May dalawang pamamaraan tayong mga Komunista na dapat ilapat sa 
anumang gawaing ating ginagampanan. Isa ay ang isanib ang pangkala-
hatan sa partikular; at ang isa pa ay ang isanib ang pamumuno sa masa. 

2. Sa anumang gawain, kung walang ilalabas na pangkalahatan at malaganap na panawa-
gan, hindi mapapakilos ang malawak na masa. Ngunit kapag ang mga nasa mga namumu-
nong posisyon ay nagkasya na lamang sa pangkalahatang panawagan -- kung hindi sila 
personal, sa ilang mga organisasyon, na magpapalalim at magiging kongkreto sa mga hini-
hinging gawain, gagawa ng "break-through" sa ilang tanging pagkakataon, hahalaw ng 
karanasan at gagamit ng ganitong karanasan upang gabayan ang ibang mga yunit -- wala 
silang ibang paraan para patunayan ang kawastuan o payamanin ang nilalaman ng 
kanilang pangkalahatang panawagan, at naroroon ang panganib na wala itong anumang 
kahihinatnan. 

Sa kilusang pagwawasto noong 1942, halimbawa, may nakakamtang tagumpay kailanma't 
ginagamit ang paraan ng pagsasanib ng pangkalahatang panawagan sa partikular at 
espisipikong gabay, ngunit walang nakakamit kapag ang paraang ito'y hindi ginagamit. Sa 
kilusang pagwawasto ng 1943, bawat bureau at sub-bureau ng Komite Sentral at bawat 
komite ng Partido sa erya at prefectural (isang antas ng teritoryo), liban pa sa pagbalang-
kas ng pangkalahatang panawagan (isang plano ng pagwawasto para sa buong taon), ay 
kailangan gumawa ng sumusunod na bagay, na sa proseso'y nakaiipon ng karanasan. 

Pumili ng dalawa o tatlong yunit (ngunit hindi masyadong marami) sa mismong organisasyon 
at sa ibang organisasyon, paaralan o yunit sa hukbo sa ibang mga lugar. Gumawa ng 
puspusang pag-aaral sa mga yunit na ito, magkaroon ng detalyadong kaalaman sa pag-
unlad ng kanilang kilusang pagwawasto at detalyadong kaalaman sa kasaysayang pam-
pulitika, sa katangiang ideolohikal, sa kasiglahan ng pag-aaral at sa kalakasan at kahinaan 
sa gawain ng ilang (muli hindi masyadong marami) kinatawang kasapi ng kanilang personel. 
Dagdag pa, magbigay ng personal na gabay sa mga namumuno para humanap ng 
kongkretong solusyon sa mga praktikal na problemang kinakaharap ng kanilang mga yunit. 

Ito'y kailangang gawin din ng mga pinuno ng bawat organisasyon, paaralan o yunit sa 
hukbo sa kalagayang bawat isa sa kanila'y mayroon ding ilang mga nakabababang yunit. 
Higit pa, ito ang pamamaraan para mapagsanib ng mga pinuno ang pamumuno at pag-
aaral. Walang sinuman sa namumunong posisyon ang karapat dapat sa pagbibigay ng 
pangkalahatang gabay sa lahat ng mga yunit liban na lang kung siya'y nagkaroon ng 
kongkretong karanasan sa mga partikular na indibidwal at pangyayari sa partikular na 
mga nakabababang yunit. Saanma'y dapat ipalaganap ang pamamaraang ito para matu-
tunang gamitin ng mga namumunong kadre sa lahat ng antas. 


